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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam pekerjaan kontruksi beton, ada tiga komponen utama yang harus 

direncanakan dengan matang karena hal tersebut akan mempengaruhi 

keberhasilan suatu pekerjaan struktur. Ketiga komponen tersebut adalah 

campuran beton, penulangan beton dan formwork atau bekisting. Diantara 

ketiga komponen tersebut, komponen formwork atau bekisting pada 

pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar. Karena itu 

perencanaannyaharus diambil keputusan yang mempunyai nilai ekonomis. 

Metode bekisting yang biasanya digunakan pada bangunan dengan material 

utama beton, adalah metode bekisting konvensional. Bahan yang digunakan 

pada bekisting konvensional diantaranya kayu, multiplex, papandan paku yang 

mudah didapat tetapi masa pemakaiannya lebih pendek dikarenakan penyusutan 

yang besar. Ini mengharuskan pembelian material berulang kali. Selain itu 

dalam pengerjaannya harus dipasang dan dibongkar atau dibuat pada setiap 

elemen struktur yang membutuhkan tenaga kerja yang kurang terampil. 

Sehingga pengerjaan dengan metode ini memerlukan waktudan biaya 

pengerjaan yang cukup besar. 

Oleh karena itu ditawarkan alternatif suatu metode bekisting yang lebih 

modern dan ini adalah Metode Bekisting Semi Sistem dengan perkuatan besi 

Hollow 50.50.1,6 yang dapat menguntungkan dalam segi waktu dan biaya. Dari 

perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan tersebut dapat diketahui berapa biaya 

untuk kebutuhan bekisting semi system pada pekerjaan stuktur terutama pada 

plat dan balok. Dan dengan pemilihan metode bekisting semi system ini 

diharapkan mampu digunakan seefektif mungkin sehingga dapat menghasilkan 

biaya yang lebih murah dan juga mempercepat pekerjaan bekisting khususnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka sebagai penulis Tugas Akhir 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Berapakah biaya dalam pelaksanaan metode bekisting semi system dengan 

penguatan besi hollow 50.50.1,6 dibandingkan dengan metode bekisting 

konvensional pada pekerjaaan balok,dan plat? 

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam dalam pelaksanaan metode 

bekisting semi system dengan penguatan besi hollow 50.50.1,6 

dibandingkan dengan metode bekisting konvensional pada pekerjaan balok 

dan plat? 

1.3 Tujuan 

Mengetahui biaya dan waktu pelaksanaan metode bekisting Semi-Sistem 

dibandingkan dengan metode bekisting konvensional. 

1.4 Batasan Masalah  

Agar tercapai tujuan penulisan dan untuk menghindari pembahasan yang 

dapat berkembang terlalu luas, maka pembahasan dibatasi sebagai berikut : 

1. Analisa perkuatan bekisting balok dan plat hanya pada komponen 

perkuatan saja. 

2. Analisa kebutuhan material meliputi bekisting balok dan plat dari lantai 

1-5 dalam data gambar proyek. 

3. Analisa produktivitas dan durasi  

4. Analisa biaya pekerjaan bekisting dihitung menurut analisa biaya satuan 

yang digunakan oleh kontraktor PT. Anugrah Sakti Pribadi 

5. Analisa biaya hanya pada penggunaan material dan pembayaran upah 

pekerjaan bekisting, tidak termasuk biaya tower crane untuk 

pemasangan bekisting. 

6. Biaya dan waktu serta metode bekisting yang ditinjau adalah metode 

semi system perkuatan besi hollow 50.50.1,6 dibandingkan dengan 

metode konveksional perkuatan kayu kaso pada permodelan (luas dan 

profil) yang sama. 
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1.5 Manfaat 

Dari penulisan Tugas Akhir ini, selain memberikan tambahan wacana dan 

referensi di bidang Menejemen Konstruksi, diharapkan juga dapat diketahui 

pemanfaatan dari metode semi system dengan menggunakan material besi 


